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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
ي فماذا �قول في شرح الكرماني الطبعة المصر�ة؟ قوله: إال ما انفرد �ه اإلسناد أبو إسحاق، هو 
 ماشرح العیني الطبعة المنیر�ة: وقال األستاذ أبو إسحاق، أي العبارتین أصح؟ األستاذ أصح، 
ة معنى: إال ما انفرد �ه اإلسناد؟ هو األستاذ أبو إسحاق اإلسفراییني، معروف من أئمة الشافعی

 یلقبونه �األستاذ.
آله  صلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبینا محمٍد، وعلى ،: الحمد هلل رب العالمینالقارئ 

اغفر لنا زدنا علًما و وأرفعنا �ما علمتنا، و وصحبه أجمعین، اللهم علمنا ما ینفعها، وانفعنا 
 ولشیخنا والسامعین، �ا ذا الجالل واإلكرام.

َثَنا َ�ْحَیى ْبُن �ُ " :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري  َثَناَكْیٍر، َقاَحدَّ اللَّْیُث،  َل: َحدَّ
ُل مَ الُمْؤِمِنینَ  َة ُأمِّ َعْن ُعَقْیٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّ�ْیِر، َعْن َعاِئشَ  ا  َأنََّها َقاَلْت: َأوَّ

ْؤَ�ا الصَّ  -صلى هللا علیه وسلم-ُبِدَئ ِ�ِه َرُسوُل للااَِّ  َیَرى  َفَكاَن الَ  ي النَّْوِم،اِلَحُة فِ ِمَن الَوْحِي الرُّ
ْبِح، ُثمَّ ُحبَِّب ِإَلْیِه الَخالَ  -یِه َغاِر ِحَراٍء َفَیَتَحنَُّث فِ َن َ�ْخُلو �ِ ُء، َوَ�اُرْؤَ�ا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّ

ُد وَ ْهِلِه، أَ  َقْبَل َأْن َیْنِزَع ِإَلى اللََّیاِلَي َذَواِت الَعَددِ  -َوُهَو التََّعبُّدُ  ِد�َجَة خَ َذِلَك، ُثمَّ َیْرِجُع ِإَلى لِ َ�َتَزوَّ
ُد ِلِمْثِلَها، َحتَّى َجاَءُه الَحقُّ َوُهَو ِفي َغاِر ِحَراٍء، فَ  َما َأَنا «َل: اْقَرْأ، َقاَل: لَمَلُك َفَقاَجاَءُه اَفَیَتَزوَّ

اِرٍئ، ْقَرْأ، ُقْلُت: َما َأَنا ِ�قَ اي، َفَقاَل: َأْرَسَلنِ  َفَغطَِّني َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ُثمَّ  َفَأَخَذِني«، َقاَل: »ِ�َقاِرئٍ 
ٍئ، ، َفُقْلُت: َما َأَنا ِ�َقارِ َقاَل: اْقَرأْ َلِني، فَ َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِنَیَة َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ُثمَّ َأْرسَ 

َلٍق. َق. َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن عَ الَِّذي َخلَ  ِم َر�ِّكَ اْقَرْأ ِ�اسْ {َغطَِّني الثَّاِلَثَة ُثمَّ َأْرَسَلِني، َفَقاَل: َفَأَخَذِني فَ 
ُدُه، ُفَؤا َیْرُجفُ  -هللا علیه وسلم صلى-َفَرَجَع ِبَها َرُسوُل للااَِّ  »]٣-١[العلق:  }اْقَرْأ َوَر�َُّك اَألْكَرمُ 

ُ َعْنَها-َفَدَخَل َعَلى َخِد�َجَة ِبْنِت ُخَوْ�ِلٍد  ُلونِ «، َفَقاَل: -َرِضَي للااَّ ُلوِنيَزمِّ َفَزمَُّلوُه َحتَّى َذَهَب  »ي َزمِّ
ْوُع، َفَقاَل ِلَخِد�َجَة َوَأْخَبَرَها الَخَبَر:   .»يَلى َنْفِس عَ َلَقْد َخِشیُت «َعْنُه الرَّ

ُ َأَبًدا، ِإنََّك َفَقاَلْت َخِد�َجةُ   ِحَم، َوتَ َتِصُل الَ : َ�الَّ َ�للااَِّ َما ُ�ْخِز�َك للااَّ َمْعُدوَم، ْحِمُل الَكلَّ، َوَتْكِسُب اللرَّ
ْیَف،  ، َفاْنَطَلَقْت ِ�ِه َخدِ  َوُتِعینُ َوَتْقِري الضَّ  ِه َوَرَقَة ْبَن َنْوَفِل ْبنِ ى َأَتْت �ِ �َجُة َحتَّ َعَلى َنَواِئِب الَحقِّ

َر فِ  ،َسِد ْبِن َعْبِد الُعزَّى اْبَن َعمِّ َخِد�َجةَ أَ  اَن َ�ْكُتُب الِكَتاَب ِلیَِّة، َو�َ ي الَجاهِ َوَ�اَن اْمَرًأ َتَنصَّ
، َفَیْكُتُب ِمَن اِإلْنِجیِل ِ�الِعْبَراِنیَِّة َما َشاَء للااَُّ  َفَقاَلْت  َي،اَن َشْیًخا َ�ِبیًرا َقْد َعمِ ْكُتَب، َو�َ  َأْن �َ الِعْبَراِنيَّ

اَذا َتَرى؟ َفَأْخَبَرُه مَ اْبَن َأِخي  َقُة: َ�اَلُه َخِد�َجُة: َ�ا اْبَن َعمِّ، اْسَمْع ِمَن اْبِن َأِخیَك، َفَقاَل َلُه َورَ 
ُ اُموُس الَّذِ َذا النَّ هَ َما َرَأى، َفَقاَل َلُه َوَرَقُة:  َخَبرَ  -صلى هللا علیه وسلم-َرُسوُل للااَِّ  َل للااَّ ي َنزَّ

صلى -َل َرُسوُل للااَِّ ْوُمَك، َفَقاِرُجَك قَ َعَلى ُموَسى، َ�ا َلْیَتِني ِفیَها َجَذًعا، َلْیَتِني َأُكوُن َحی�ا ِإْذ ُ�خْ 
 ِ�ِه ِإالَّ ُعوِدَي، ِل َما ِجْئتَ طُّ ِ�ِمثْ ، َلْم َ�ْأِت َرُجٌل قَ ، َقاَل: َنَعمْ »َأَو ُمْخِرِجيَّ ُهْم؟«: -هللا علیه وسلم

ًرا. ُثمَّ َلْم َیْنَشبْ   َي، َوَفَتَر الَوْحُي.َأْن ُتُوفِّ  َوَرَقةُ  َوِ�ْن ُیْدِرْ�ِني َیْوُمَك َأْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزَّ
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ْحَمنِ ْبِد الَقاَل اْبُن ِشَهاٍب: َوَأْخَبَرِني َأُبو َسَلَمَة ْبُن عَ  ، َقاَل: للااَِّ ْبَن َعْبِد  َجاِبرَ  َأنَّ  رَّ ُهَو وَ  اَألْنَصاِريَّ
ُث َعْن َفْتَرِة ا َماِء، َفَرَفْعُت ْعُت َصْوًتا مِ ِإْذ َسمِ  َبْیَنا َأَنا َأْمِشي«لَوْحِي َفَقاَل ِفي َحِدیِثِه: ُ�َحدِّ َن السَّ

ْرِض، َفُرِعْبُت ِمْنُه، َماِء َواألَ ْیَن السَّ َجاِلٌس َعَلى ُ�ْرِسيٍّ بَ َ�َصِري، َفِإَذا الَمَلُك الَِّذي َجاَءِني ِ�ِحَراٍء 
ُلوِنيفَ  ُ َتَعاَلى:  »َرَجْعُت َفُقْلُت: َزمِّ ثِّرُ َ�ا َأیَُّها ا{َفَأْنَزَل للااَّ  ] ِإَلى٢ -١ [المدثر: }ِذْر . ُقْم َفَأنْ لُمدَّ

ْجَز َفاْهُجْر { :َقْوِلهِ   وُسَف، َوَأُبواَ�َعُه َعْبُد للااَِّ ْبُن یُ تَ ]. َفَحِمَي الَوْحُي َوَتَتاَ�َع، ٥[المدثر:  }َوالرُّ
، َوَقاَل ُیوُنُس  اٍد، َعِن الزُّْهِريِّ  ».هُ ٌر: َبَواِدرُ ، َوَمْعمَ َصاِلٍح، َوَتاَ�َعُه ِهَالُل ْبُن َردَّ

له المرسلین نبینا محمٍد، وعلى آالحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء و 
 وأصحا�ه أجمعین، أما �عد:

الوحي في أوائل الكتاب:  في الحدیث الثالث من بدء -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري 
ئقهم بدًءا من شیخه �حیى بن �كیر، والشراح تختلف طرا �النسبة لإلسناد "حدثنا �حیى بن ُ�كیر"

 جهات:في تراجم رجال األسانید من 
أولها: من حیث البداءة، هل یبدؤون �شیخ المصنف أو یبدؤون �الراوي األعلى الصحابي، ثم 
الذي یلیه من التا�عي، �عني ینظرون إلى الترتیب الذ�ري أو الترتیب الزمني؟ فبعضهم یترجم 
للصحابي، ثم الذي یروي عنه، ثم الذي یروي عنه إلى آخر اإلسناد، و�عضهم یبدأ �الترتیب 

 لذ�ري، فیبدأ بیحیى بن ُ�كیر، و�ختم �عائشة، ولكٍل وجه.ا
نا لها نصیب في األولو�ة، األولیة سواًء �انت ِذ�ر�ة، إذا بدأ -كما �قرر أهل العلم-فاألولیة 

بیحیى بن �كیر، أو زمنیة، فله وجه، وال شك أن البدء �الصحابي �عني له وجه، تقد�مه على 
وهو مخرج الحدیث وأصله وأساسه، لكن الذي یر�د أن �شرح غیره، هو األول من حیث الزمان، 

كر، �عني �ما قال النبي  علیه الصالة -كالم على ترتیب نفس الكالم یبدأ �ه من حیث الذِّ
یبدئ بها من الصفا والمروة، �عني ُبدئ بها ذ�ًرا، ف »أبدأ �ما بدأ هللا �ه«مع الفارق:  -والسالم

الطالب وهو �خفى علیه وجه تقد�م �عض الشراح الترجمة لئال �قول شخص مثًال من  ؛فعالً 
للصحابي، وتقد�م اآلخر�ن لشیخ المؤلف، والخطب سهل، �عني سواء بدأنا بهذا أو بهذا، األمر 

 سهل، هذا من جهة.
أنهم  على األمر الثاني: تختلف وجهات نظر المترجمین في االنتقاء في الترجمة من حیاة المؤلف

على أن الوفاة ال بد من ذ�رها، وذ�ر االسم واسم األب، والكنیة، واللقب، �كادون أو �جمعون 
والنسبة، هذه أر�ان �النسبة للترجمة، �عضهم یذ�ر الوالدة، و�عضهم ال یذ�رها، و�عضهم یذ�ر 

 السن، و�عضهم ال یذ�ره، و�عضهم یذ�ر الطبقة، و�عضهم ال یذ�ر، والكمال أن یذ�ر الجمیع.
�عضهم  -انتقاؤه واختیاره، وهي مناهج ومدارس ألهل العلم في التراجم و�ل له-�ضیف �عضهم 

ذ�ر في الراوي من جرح وتعدیل، وال ُ�عنى �ما یتحقق �ه صحة الخبر، فیعتني هذا المترِجم �ما یُ 
یلتفت إلى غیره، ال یلتفت إلى غیره، وهذه طر�قة ابن حجر، و�عضهم �عنى �ما ُیذ�ر في ترجمة 
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إن �ان له شيء من ذلك، وهذه طر�قة من  ،الطر�قة والسلوك والعبادة والزهدالراوي من حیث 
یبرز  تجده �حرص أن ،اتصف بذلك؛ �النووي مثًال، النووي محسوب من العباد على أنه عالم

 .هذه المعاني في ترجمة من یترجم له
عني ، ولذا �تا�ه �الكرماني أ�ًضا له نفس في التراجم، یذ�ر أطرف ما ُذكر في ترجمة هذا الراوي  

، ثبوت الخبربمن قرأ فیه �جد فیه متعة في تراجم الرواة، لكن ابن حجر یهتم �الدرجة األولى 
 على ما قیل فیه من جرح أو تعدیل، و�ختار الراجح من هذه األقوال، وال امز�دً ولذلك ال یذ�ر 

 یلتفت إلى غیرها.
لمكثر ر في تراجم هؤالء الرواة، فتجد العابد اما یذ�یناسبه فیالنووي له منهج، و�لٌّ �ستهو�ه ما 

 من الصالة یر�ز على ما ُ�قال في ترجمة هذا الراوي من الصالة مثًال، والمهتم �الصیام �ذلك،
 والمهتم �التالوة �ذلك، وهكذا.

شيء  في الحدیثین السا�قین اقتصرنا في التراجم على ما في التقر�ب، ثم �عد ذلك لعلكم تسمعون 
ي من المعان ًئاما یذ�ر في ترجمة الراوي مما یتمیز �ه؛ ألن فیها شیمن التراجم في هذا الیوم م
جد �عملي للراوي هذا، وهي أ�ًضا فیها حّث على العمل، والذي الواقع الالعملیة لترجمة الدین في 

علیه -د الخلق من االسترخاء في العمل �قرأ في سیر هؤالء األئمة بدًءا من سی شیًئافي نفسه 
؛ ألنها هي البیان العملي منه و�تضلع ،و�تروى منها ،، فیقرأ في سیرته-الصالة والسالم

ذین عا�شوه ال -رضوان هللا علیهم-لنصوص الكتاب والسنة، ثم �عد ذلك في سیر أصحا�ه 
وة، وهو القد ،فصاروا �قلدونه في �ل شيء، وهو األسوة ،بلحومهم ودمائهموخالطوه، وامتزج حبه 

 -على ما قیل-وهو رأس  ،ثم الذین یلونهم من التا�عین، ثم الذین یلونهم إلى عصر الروا�ة
الثالثمائة، ثم �عد ذلك خلف من �عدهم خلوف فیهم وفیهم، فیهم العباد، وفیهم العلماء، فیهم 

 الزهاد، فیهم أ�ًضا المخلط، فیهم من عندهم مخلفات، فیهم مبتدعة.
للسامع،  اتنشیطً شيء من هذه الطرائف في هذه التراجم؛ ألن فیها على �ل حال؛ نشیر إلى 

 وفیها أ�ًضا لفتات علمیة وعملیة تفید طالب العلم.
جده، وهو �حیى بن عبد هللا بن  إلى -رحمه هللا تعالى-فیحیى بن �كیر هو نسبه اإلمام البخاري 

�كیر المخزومي، لكن هل لنا أن نضیف في اإلسناد األب؟ نضیف األب؟ نقول: حدثنا �حیى بن 
عبد هللا بن �كیر؟ وطر�قة أهل العلم، �عني قد �قول مثًال: حدثنا �حیى بن �كیر، و�حیى بن �كیر 

أنه ابن  بن سعد؟ هذا هو الواقعأن �قول: اقال للبخاري: حدثنا اللیث، هل �ستطیع البخاري 
سعد، لكن �اعتبار أن شیخه لم ینسبه فإن المؤلف لن ینسبه إال �ما �مّیز و�بین أن هذه النسبة 

ما  حدثنا اللیث هو ابن سعد، �عني هومن عند المؤلف، فیقول: حدثنا اللیث �عني ابن سعد، أو 
ف غیر منسوب، ثم نسبه من عنده، ولذلك له �عني �بیر فائدة إال لبیان أن الشیخ وقع هكذا للمؤل

 �عني  حدثنا �حیى بن �كیر""نستطیع أن نقول: قال اإلمام البخاري: 
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عبد هللا، �عني �حیى بن عبد هللا بن �كیر، ننسبه، لكن نأتي �ما �میز النسبة، وأنها ممن �عد 
 اإلمام البخاري.

ُینسب إلى جده؛ �ما صنع اإلمام  �حیى بن عبد هللا بن �كیر المخزومي، موالهم، المصري، قد
 ، ثقة في اللیث، �عني هذا من األمور المهمة والدقیقة عند أهل العلم ال-رحمه هللا-البخاري 

سیما أهل الحدیث أنهم یبینون إذا �ان الراوي ثقة مطلًقا أو ثقة في �عض شیوخه دون �عض، 
قة ثقة أحیاًنا وغیر ث یف �كون راوٍ الن، قد �قول قائل: �فیبینون أنه ثقة في فالن، وضعیف في ف

أحیاًنا؟ یهتم بهذا الشیخ و�عتني �ه و�الزمه مالزمة شدیدة فیضبط ما یرو�ه عنه، و�روي عن 
غیره من غیر مالزمة وغیر اهتمام وغیر عنا�ة، فیقع في حدیثه الخطأ؛ �ما قالوا في �حیى بن 

ا في ماعه من مالك، ثقة في اللیث، وتكلمو �كیر �النسبة للیث، قالوا: ثقة في اللیث، وتكلموا في س
 سماعه من مالك.

ین، من �بار العاشرة، هذا مر بنا في الحدیثین السا�قین، وأن من �ان من العاشرة فهو �عد المائت
�عد المائتین، ولذلك قال: مات سنة إحدى وثالثین، وال �حتاج أن �قال: ومائتین؛ ألنه معروف 

 �عد المائتین.أنه ما دام من العاشرة فهو 
روى له البخاري ومسلم،  -كذا في التقر�ب-مات سنة إحدى وثالثین، وله سبع وسبعون سنة 

فحدیثه متفق علیه، الذي معنا متفق علیه، وله غیره، غیر هذا الحدیث في الصحیحین، وخرج له 
 أ�ًضا ابن ماجه.

بت ثأبو الحارث المصري، ثقة ابن سعد بن عبد الرحمن الَفْهِمي،  وهو "حدثنا اللیث"شیخه قال: 
فقیه إمام، ثقة ثبت فقیه إمام مشهور، من السا�عة، من السا�عة، وشیخه، والراوي عنه من 
العاشرة، وهذا من السا�عة، هل نقول: اإلسناد فیه خلل؟ �عني تخلف، �عني فیه ثالث طبقات 

 ألن معدل الطبقة مثًال؟؟ هل یتطرق إلیه االنقطاع بینهما، هذا من العاشرة، وهذا من السا�عة
الواحدة في حدود عشر�ن سنة، معدل الطبقة الواحدة في حدود عشر�ن سنة، تز�د أو تنقص 
قلیًال، فإذا �ان �حیى بن �كیر مات سنة إحدى وثالثین، و�شار�ه من العاشرة من مات سنة 

 أو یز�د قلیالً أر�عین، ومن مات سنة عشر�ن، فهذا من السا�عة إذا ضر�تها في ما �قارب عشر�ن 
في شعبان سنة خمس وسبعین، في شعبان سنة خمس عن العشر�ن، قال: من السا�عة مات 

 .وسبعین
�عني لو قلنا: إن الطبقة عشر�ن سنة؛ ألن شیوخ الكتب الستة �عني في حدود المائتین وأر�عین،  

خرج الناتج  -قر�بكما في الت-مائتین، تز�د سنة واحدة أو أقل، إذا قسمناه على اثني عشر طبقة 
عشر�ن، لكن لیس هذا معناه أنها بدقة متناهیة �ما تنتج المصانع صناعاتها بدقة، ال، هذا الراوي 

ث مثًال، �عني شارك اللیث �عمر �عد زمالئه، و�عد طبقته، وذاك تخترمه المنیة وهو من طبقة اللی
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ر �عده، وهكذا، ومات في صغره، و�عضهم شارك اللی ،�ة عن، عن �عض الشیوخاو في الر  ث وُعمِّ
 فتز�د أو تنقص، على �ل حال؛ هذه تقر�بیة، ولیست �التحدید.

ن في السن واألخذ عن الشیوخ، واألخذ عن یالطبقة هم القوم من الرواة المتشابه معروف أن
: إنها بدقة مائة الشیوخ، ولذلك قال: مات سنة خمس وسبعین، المفترض أن �كون، إذا قلنا

 تسع طبقات.ن، �عني و وثمان
في شرح الكرماني �النسبة للیث، ومعلوم أنه مات في شعبان سنة خمس وسبعین وأ�ش؟ ومائة، 
ومائة، ال �مكن أن �قال: بدون مائة، وال �مكن أن �قال: ومائتین؛ ألنه من السا�عة، �قول 

أنه  الكرماني في شرحه: وصفه الشافعي �كثرة الفقه، وصفه الشافعي �كثرة الفقه، وقال: إال
ضیعه أصحا�ه، إال أنه ضیعه أصحا�ه. وهو نظیر اإلمام مالك، �عضهم �فضله على مالك، 
لكن هل �قي علمه مثل ما �قي علم مالك؟ هل تبعه من األتباع واألصحاب مثل من تبع اإلمام 

ها، مالك وقام �علمه؟ ال، قال: إال أنه ضیعه أصحا�ه، �عني لم �عتنوا �كتبه بنقلها والتعلیق عن
یتداوله أهل العلم، علمه، �عني ما �قي إال الذي ُینقل في الكتب، �عني  معظمُ  ففات الناَس 

 یتناقلونه في الكتب، و�ال لو �ان له أصحاب ینقلون أقواله، �عني ما فرطوا في شيء منها لبقي
ات مذهب �غیره من المذاهب؛ ألنه إمام �بیر فقیه، �عني على مستوى مالك والشافعي واألئمة، فف

 الناَس معظُم علمه. 
وقال قتیبة: �ان دخل اللیث �ل سنة ثمانین ألف دینار، وما وجبت علیه ز�اة قط، قال: �ان 
دخل اللیث �ل سنة ثمانین ألف دینار، وما وجبت علیه ز�اة قط، لماذا؟ ألنه ینفقها، ما یدخر 

 شيء �حول علیه الحول. ها، ما فیشیًئا
ا، وفیه التراجم المفردة، �عني ُأفرد �التألیف في ترجمته،  �ثیرة -رحمه هللا-ومناقبه  أ�ًضا و جد�

 ترجمته حافلة في �تب التراجم المطولة؛ �سیر أعالم النبالء، وغیره.
 "حدثنا اللیث عن ُعقیل".قال: 
 -�الفتح-ابن خالد بن َعقیل  -�الضم-، ُعقیل -�الفتح-هو ابن خالد بن َعقیل  -�الضم-ُعقیل 

وهذا  �فتح الهمزة، أبو خالد األموي، موالهم، واألموي �ما هو معلوم �ضم الهمزة،-األیلي األیلي، 
مطرد في هذه النسبة إال في ابن خیر األشبیلي صاحب الفهرست الشهیر، فإنه َأموي ولیس 

، وأما األصل في هذه النسبة، فإنها نسبة إلى -�فتح الهمز-�ُأموي، نسبة إلى جبل هناك َأمو 
 هي مضمومة الهمزة.أمیة ف

اُألموي موالهم، ثقة ثبت، سكن المدینة، ثم الشام، ثم مصر، �قول الحافظ: من السادسة، مات 
 سنة أر�ع وأر�عین على الصحیح.

 حدیث اللیث عند الجماعة، في الكتب الستة �لها، و�ذلك ُعقیل بن خالد.
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لقبائل؛ �ما قرر ذلك الحافظ واحد من الرواة، وقبیلة واحدة من ا �شار�ه -�ضم العین-ُعقیل 
 العراقي وغیره: 

 ُعقیـــــــــــــل القبیـــــــــــــل وابـــــــــــــن خالـــــــــــــد
 

ـــــــــد  ـــــــــاف واق ـــــــــى وق ـــــــــو �حی  كـــــــــذا أب
نسب إلیها أبو رز�ن العقیلي، و�نتسب إلیها اإلمام المعروف صاحب �تاب عقیل القبیل یُ  

ي خزاعالضعفاء، الُعقیلي، و�ذلك ُعقیل بن خالد المذ�ور في اإلسناد عندنا، وأبو �حیى ُعقیل ال
 البصري له حدیث عند مسلم، وأما البقیة فكلهم �فتح العین، �لهم �فتح العین.

 "عن عقیل عن ابن شهاب" "عن ابن شهاب".�عده �قول: 
محمد بن مسلم بن عبید هللا بن عبد هللا بن شهاب، عن ابن شهاب، عن محمد بن شهاب، عن 

نسب إلى جده، وقد ُینسب إلى أبیه، وقد یُ محمد بن مسلم، عن محمد بن عبد هللا بن شهاب، قد 
نسب إلى جد أبیه، وهو محمد بن مسلم بن عبید هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن یُ 

الحارث بن زهرة بن �الب القرشي الزهري، أبو �كر الفقیه الحافظ، �قول الحافظ: متفق على 
ة خمس وعشر�ن، مات سنة خمس جاللته و�تقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرا�عة، مات سن

 وعشر�ن، وقیل: قبل ذلك �سنة أو سنتین.
وعلى هذا فهو تا�عي، سمع عشرة  ،في شرح الكرماني �قول: سمع عشرة من الصحا�ة بل أكثر

من الصحا�ة بل أكثر، قال اللیث: ما رأیت عالًما أجمع من الزهري، ما رأیت عالًما أجمع من 
ما رأیت و قال عمرو بن دینار: ما رأیت أتقن للحدیث من الزهري، الزهري وال أكثر علًما منه، و 

ًدا أتقن للحدیث من الزهري، وما رأیت أحًدا الدینار والدرهم عنده، أهون عنده منه، وما رأیت أح
 الدینار والدرهم أهون عنده منه، �عني من الزهري. 

نها العلم والعمل؛ ألنها ضارة، ألوال شك أن االهتمام �الدنیا والحرص علیها مؤثر، له تأثیره في 
و�تجه إلیها �كلیته ال شك أنه سوف  ،ضارة، وهي ممر ومعبر، فالذي �عتني بها و�ولیها عنایته

خذ أیتأثر، فالعلم ال �مكن أن ُینال على الفراغ والراحة، �عني ُیترك له ما �فضل من الوقت �عد 
ْنَیاَوَال َتنَس َنِصیَبَك ِمَن ال{: -عالجل و -الحظ األكبر للدنیا، ولذا جاء التوجیه �قوله   }دُّ

]؛ ألن المسلم مع �ثرة ما �سمعه من الترغیب في الدار اآلخرة والعمل لها ٧٧[القصص: 
َن یَبَك مِ َوَال َتنَس َنِص {والمتاجرة لها قد ینسى الدنیا، وهذا هو األصل، ولذا جاء التوجیه �قوله: 

ْنَیا ما علیه �ثیر من المسلمین في العصر الذي نعیش فیه، ]، �عني عكس ٧٧[القصص:  }الدُّ
بل ممن ینتسب إلى العلم من طلبة العلم من الح له شيء من الدنیا فانصرف عن العلم �كلیته، 
تأثرت مجالس العلم لما راجت ونفقت سوق األسهم، نعرف طالب علم �انوا مالزمین للدروس، 

حتى إن �عضهم نسي القرآن، نسي العلم والعمل، ثم �عد ذلك ما الذي حصل؟  ،فانصرفوا لألسهم
 صبر ومصابرة وجهاد طو�ل.و وتعلق قلبه �الدنیا، والرجوع �حتاج إلى جهاد، 
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ر إن �انت الدراهم والدنانی ،-�عني من الزهري -ما رأیت أحًدا الدینار والدرهم أهون عنده منه 
 البعر. عنده �منزلة البعر، إن �انت الدراهم والدنانیر عنده �منزلة

 -جل وعال-نسمع ونقرأ ممن �سخر �مثل هذا الكالم في الصحف ووسائل اإلعالم، وأن هللا 
 استعمر الخلق في الدنیا، �عني جعلهم �عمرونها، طلب منهم عمارتها؛ ألن السین والتاء للطلب،

ه من و�ال �یف �صل اإلنسان إلى مراده من أمر اآلخرة إال �شيء �عین ،ال بد من عمارة الدنیا
أمر الدنیا؟ لكن لیس معنى هذا أن الناس ینصرفون إلى الدنیا و�نسون اآلخرة، اإلنسان مخلوق 

]، مخلوق لتحقیق العبود�ة، ٥٦[الذار�ات:  }َوَما َخَلْقُت الِجنَّ َواِإلنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدونِ {لهدف عظیم 
و هة إال �شيء من الدنیا الذي ما ُخلق لجمع الحطام من الدنیا، لكن ال یتمكن من تحقیق العبود�

 نصیبه الذي ُأمر �أال ینساه، أما أن تكون الدنیا هي الهدف فال.
لثة ما �سرني أن �كون لي مثل أحد ذهًبا تأتي علّي ثا«�قول:  -علیه الصالة والسالم-الرسول 

شماله، و عن �مینه  »حتى أقول �ه هكذا وهكذا وهكذا ،وعندي منه دینار إال دیناًرا أرصده لدین
 .من أمامه ومن خلفه، �فرقه في أقل من ثالثة أ�ام، وجرى على ذلك أصحا�ه ومن تبعهم

ائر األئمة، غیرهم من س سعید بن المسیب �عرف قدر الدنیا مثل ابن شهاب، ومثل اللیث، ومثل
لم ت تتفرغ للعمن �خطب ابنته البن الخلیفة، فقال له: �ا سعید جاءتك الدنیا �حذافیرها، أن جاءه

ساوي والعبادة والدنیا جاءتك �حذافیرها، ابن الخلیفة �خطب بنتك، فقال له: إذا �انت الدنیا ال ت
عند هللا جناح �عوضة، فماذا ترى أن ُ�قص لي من هذا الجناح؟ �عرفون قدر الدنیا، �هللا 

 المستعان.
 من طال�ه ال اة؟ زوجها طالبً من زوَّج سعید بن المسیب ابنته التي ُخطبت من ِقبل ابن الخلیف

�جد شیًئا البتة، ال �جد شیًئا، ما وجد ما �صدقها، واغتبطت �ه، واغتبط بها، فلیس المقیاس 
لكن  ،هالدرهم والدینار، النفقة والسكنى والقیام �المرأة من حقوقها، لو تعذرت على الزوج ُفسخت من

في إ�جاد  الهدف، ولیست هدفً مع ذلك لیست هي الهدف من مشروعیة النكاح، لیست هي ا
تم یاإلنسان، اإلنسان في إ�جاده غا�ة، إل�جاده غا�ة وهدف، تحقیق العبود�ة، تحقیق العبود�ة ال 

ْنَیا{: -جل وعال-إال �شيء قال عنه هللا  ]، و�ال سوف ٧٧[القصص:  }َوَال َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ
 في الشرع. �كون عالة على الناس، یتكفف الناس، وهذا مذموم

ومع ذلكم نسمع من ینادي �أمور مخالفة للشرع، مخالفة مخالفة صر�حة من أجل بناء االقتصاد، 
 ولو �ان من أعظم المحرمات، نسأل هللا العافیة. ،و�ذا نوقش في شيء قال: هذا مخل �االقتصاد

من أجل أن تكون عضًوا فاعًال على  ؛وهناك من ینادي �إقحام المرأة لتعمل أعماًال ال تلیق بها
حد زعمه في المجتمع من أجل اقتصاد البلد وسعادة المجتمع، ال �هللا إن هذه هي الشقاوة، 

 -جل أن تنهض �اقتصاد البلد، �هللالمسكینة �مكن أن تقحم في مصنع من أ ،�قحمها في مصنع
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و�طنطنون حول تعطیل نصف  ]،٣٣[األحزاب:  }َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ {�قول:  -جل وعال
 .المجتمع، و�قولون: إن هذا تخلف

�تب من �تب أن الدول ُرتِّبت على حسب تقدمها وحضارتها، فصرنا في آخر القائمة، �عني  
ذا ال ، والیمن نعم، لماما هين، و�عدنا �قول: �ینیا، ودولة ثانیة نسیت و ترتیبنا مائة وثمان وعشر 

سالم التي تخلت عن �ثیر من واجبات الدین ما جاوزت، �عني ما نطلع؟ �عني الدول المنتسبة لإل
 یر�دون �عد؟ �هللا المستعان. ماذاجاوزت المائة، �لها تحت المائة، 

ملة �عني خلل، خلل في التصور، �هللا أعلم �النوا�ا، لكن خلل حینما �قال: �فرق بین المرأة العا
لحشمة ار�ي أوالدها على قال هللا وقال رسوله، وعلى والمرأة العاطلة، �عني المرأة التي في بیتها ت

ة والمحافظة هذه عاطلة، والتي تخرج من بیتها لتر�ي أوالد الناس في حضانة هذه عاملة، والمسأل
ألوالدك  تحضر�عني حتى في مواز�نهم ما تختلف، أنت بدل ما تخرج المرأة تر�ي أوالد الناس، 

ي ما له عالج، و�ال لو المسألة ذلكنه الهوى، الهوى المهم براتب، حاضنة ومر�یة وامرأة تخد
ب أن تتولى األم تر�یة أوالدها، و�ین أن تكل التر�یة إلى غیرها لتذه بین عقل، �عني فرق �بیر

 ،فضًال عن أن تعمل في مصنع ،لتر�ي أوالد الناس، أو لتخدم الناس في مصلحة من المصالح
 تعمل في مكان �عرضها للفتنة. أو

حقیقة الدنیا عند هؤالء األئمة، ومع األسف أن هؤالء محل سخر�ة اآلن من �ثیر من هذه 
 الكتاب.

�عني  -إن �انت الدراهم والدنانیر عنده �منزلة البعر، �قول اإلمام البخاري في تار�خه: إنه
ثني أشهر إال عشرة أ�ام، أو ا ةأخذ القرآن في ثمانین لیلة، في ثمانین لیلة، �عني ثالث -الزهري 

 ، الجزء.ان جزءً و ، ثمانین لیلة، �عني معدل �م في الیوم؟ ثالثاعشر یومً 
 طالب:......
 الشیخ: �یف؟
 طالب:......

الشیخ: نعم، �عني لو قسمنا صفحات القرآن الستمائة على ثمانین، نقول: ثالثمائة ورقة على 
 ثمانین، �م؟
 طالب:......
 بع، �م؟المصحف على ثمانین، س ،ن ورقةو الشیخ: ثالث

 طالب:......
 الشیخ: ال، ال، أقل، أقل.

 طالب:......
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ي ف، فیها ثالثمائة ورقة، الجزء عشر ورقات، لو قدرنا أنه ن جزءً و الشیخ: �عني اآلن عندنا ثالث
 أر�اع الحزب. ةشهر، قلنا: �ل یوم جزء، في شهر�ن �ل یومین جزء، وفي شهر�ن ونصف ثالث

ا إذا قارناه �ما �حفظ من السنة، حافالمقصود أن هذا الحفظ �النسبة  ظ لهذا اإلمام مناسب جد�
متقن، �عني من الحفاظ المتقنین، ومن المعاصر�ن اآلن من حفظ القرآن في ثالثة أشهر، ثالثة 

 أشهر، ومنهم من حفظه في ستة أشهر، ومنهم من حفظه في تسعة أشهر.
، �ختبر نفسه، فإذا �ان ممن طیقعلى اإلنسان أال �كلف حافظته أكثر مما ت ،وعلى �ل حال

د علیها؛ ألن لهذا، لهذا أثره في ثبات الحفظ، في ثبات الحفظ؛ ألن �عض ��حفظ الورقة ال یز 
، �سمع مثل هذا الكالم �قول: أر�د أن أحفظ �ل یوم نصف جزء، ثم �عد ذلك االناس �أتي متحمسً 

حفظ، وحفظ في �ل یوم نصف یتعب، وفي النها�ة ال شيء، ولو ُقدر أنه ممن ُوصف �قوة ال
عقلها،  جزء، ثم �عد ذلك المراجعة صعبة، ال بد أن ُیَثبَّت �المراجعة، القرآن یتفلت تفلت اإلبل من

 فالمراجعة أمر ال بد منه.
أنها  ولذا الدورات التي ُتقام المكثفة، و�قال: إنه ُ�حفظ القرآن في شهر أو في شهر�ن، هذه ال شك

ض الناس دون �عض، الذي لد�ه قوة حفظ ممكن، على أن �ستغل الیوم لكن لبع ،نافعة ومفیدة
كله للحفظ والمراجعة، أما ضعیف الحفظ هذا ُ�كلَّف فوق ما �طیق، وفي النها�ة �فشل، ولو 
ُصنف الطالب �عد اختبارهم إلى فئات، فئة تحفظ في شهر�ن، وفئة في ثالثة، وفئة في سنة وفي 

من طالب العلم ال �ستطیع أن �حفظ نصف ورقة في الیوم، وهذا المانع؟ �عني �ثیر  ماسنتین، 
�حتاج إلى سنتین، �حتاج إلى سنتین، و�عضهم �حتاج إلى ثالث سنوات، ومع ذلك الذي �أخذ 

و�عطي هذه الحافظة �قدر ما تتحمله مع الوقت  ،و�عرف مقدار ما تتحمله حافظته ،�التدر�ج
�ضر؟ �عني جاء في  وما الذي�عد عشر سنین، والزمن �مضي، �جده في النها�ة حفظ ولو 

سنین �عض  ياآلثار واألخبار عن عمر وابن عمر: تعلم البقرة في عشر سنین، في ثمان
الروا�ات، لكنهم على طر�قتهم، ال یتجاوزون عشر اآل�ات حتى یتعلموا ما فیها من علم وعمل، 

 تعلموا ما فیه من علم وعمل. ، فإذا نزل منه شيءاكان القرآن ینزل �التدر�ج، ینزل منجمً 
لكن اآلن القرآن محفوظ مضبوط بین الدفتین، هل نقول لطالب العلم من المناسب أن تتعلم مثل 
طر�قة الصحا�ة؟ عشر آ�ات حتى تعلم ما فیها من العلم والعمل مهما أخذت علیك من الوقت، 

حٍد ُنصح في أن �حفظ �عد والبقرة خذها في عشر سنین؟ هذا �فوت علیه حفظ القرآن، و�م من وا
مراجعة القدر الذي یر�د حفظه من �تب التفسیر، ثم في النها�ة ترك، نعم لو استصحب معه 

ب من �تب غر�ب القرآن �كشف له معاني اآل�ات، األلفاظ الغر�بة، طی اأو �تا�ً  امختصرً  اتفسیرً 
ظ، هذه قر�بة من طر�قة هذا، لكن �قال له: راجع �تب التفسیر المطولة والمختصرة قبل أن تحف

الصحا�ة، �عني إنك تقرأ مثًال خمس آ�ات، عشر آ�ات وتكررها وتراجع �ل ما ُ�تب علیها من 
 لكنك تحتاج إلى ُعْمٍر مدید، وقد ال تحفظ قد تنقطع. ،ِقبل المفسر�ن
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ل أجر  نعم؛ على اإلنسان أن �كون له قدر للحفظ، ووقت للمراجعة، ووقت للقراءة التي تحصِّ
 روف، ووقت لقراءة التدبر.الح

وذ�روا عن �عضهم أنه �ان �ختم القرآن �ل یوم، هذا من أجل تحصیل أجر الحروف، �ل حرف 
مالیین حسنة في الختمة الواحدة، وأخذ في ختمة التدبر عشر�ن سنة،  ةعشر حسنات، ثالث

ن مثل ما قال شیخ ترتیل، هو الذي ُیورث القلب مع العلم واإل�مان والطمأنینة والیقیالتدبر و ال
 اإلسالم: الشيء الذي ال یدر�ه من ال یزاوله.
 تــــــــــــدبر القــــــــــــرآن رمــــــــــــَت الهــــــــــــدى

 
ــــــــــــدبر القــــــــــــرآن   فــــــــــــالعلم تحــــــــــــت ت

هل �قرأ قراءة سرد من أجل تحصیل الحروف، أو �ستمر  ،و�ثیر من طالب العلم یتردد و�تذبذب 
 على التدبر ولو لم �ختم إال في السنة مرة؟ وأیهما أفضل؟ أهل العلم ذ�روا الخالف في األفضل
 من الطر�قتین: الهذ مع �ثرة المقروء، أو الترتیل والتدبر مع قلة المقروء، والجمهور على أن

 د.الترتیل والتدبر أفضل من مجرد السر 
ه أخذ القرآن في ثمانین لیلة، اآلن القرآن محفوظ مضبوط بین الدفتین، فكون طالب العلم یهتم �

قبل �ل شيء حتى �ضمن حفظ القرآن، ثم یلتفت إلى غیره من العلوم، هذه طر�قة المغار�ة؛ �ما 
آن، وا القر من العلم حتى �حفظ شیًئابیَّن ذلك ابن خلدون في مقدمته، طر�قة المغار�ة، ما �قرؤون 

ا؛ ألنها تحصِّ  ل فإذا ضمنوا حفظ القرآن في الصغر بنوا علیه ما �عده من العلوم، هذه نافعة جد�
أول ما �حصل طالب العلم حفظ القرآن، والقرآن ال شك أنه خیر مفتاح، وخیر عون لطالب العلم 

 في جمیع الفنون.
، ول ما یدخل الكتاب ُ�علَّم الحروف، الصبي أطر�قة المشارقة تختلف، ما �حفظون القرآن �امًال 

أكبر من  ار العلم من المتون الصغیرة، ثم �عد ذلك �حفظ قدرً ا�ه �صغ أوقصار السور، ثم ُیبد
القرآن، �حفظ المفصل، ثم �خلط معه ما یناسب ما �عد المبتدئین من الكتب، ثم �عد ذلك �كمل 

 حفظ القرآن مع �قیة العلوم.
 -قةطر�قة المشار -فیها إال ضمان حفظ القرآن؛ ألنه �الطر�قة الثانیة  طر�قة المغار�ة لو لم �كن

نشأ �بار وهم �خلطون القرآن �غیره، ثم �عد ذلك �ستهو�هم العلم و�ستدرجهم ومن �تاب إلى 
 كتاب، ومسألة إلى مسألة، ثم في النها�ة �جد نفسه ما حفظ القرآن، وهذا �ثیر في المشارقة ال

في  ون و�تراخ ون ، ولذلك، والذي جعل �عض طالب العلم یتساهلاجد عالمً سیما في المتأخر�ن، ت
لذین مثل هذا أن حفظ القرآن لم �شترطه أهل العلم لالجتهاد، یر�دون أن یدخلوا في زمرة العلماء ا

 جاء حثهم أو مدحهم في النصوص.
د في �لما قرأ وازداوال شك أن العلم له نشوة، واالطالع له رغبة تجذب طالب العلم إلى اإلكثار، و 

 القراءة زادت رغبته، ثم في النها�ة �جد نفسه ما حفظ القرآن.
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یره لیضمنوا حفظه، ثم �عد ذلك یلتفتون إلى غ ؛فوصیتي لطالب العلم أال �قدموا شیًئا على القرآن
 من العلوم.

 ."عن ابن شهاب عن عروة بن الز�یر": -رحمه هللا-قال 
الحدیث الذي قبله، نضیف هاهنا قول الكرماني قال: عروة بن الز�یر بن عروة بن الز�یر تقدم في 

العوام، التا�عي الجلیل، المجمع على جاللته و�مامته و�ثرة علمه و�راعته، و�ثرة علمته و�راعته، 
 وهو أحد فقهاء المدینة السبعة، وهم، �عني ذ�ر البیت، �عني الكرماني قال:

 عبیـــــــــد هللا عـــــــــروة قاســـــــــم فخـــــــــذهم
 

ــــــةســــــع  ــــــٍر ســــــلیمان خارج ــــــو �ك  ید أب
  

 فخـــــــــذهم عبیـــــــــد هللا عـــــــــروة قاســـــــــم
 

ــــــة  ــــــٍر ســــــلیمان خارج ــــــو �ك  ســــــعید أب
 وقبله، قبل هذا البیت مما لم یذ�ره الكرماني: 

ــــــــــدي �أئمــــــــــة ــــــــــن ال �قت ــــــــــل م  أال �
 

 فقســــمته ضــــیزى عـــــن الحــــق خارجـــــة 
 فخـــــــــذهم عبیـــــــــد هللا عـــــــــروة قاســـــــــم 

 
ــــــة  ــــــٍر ســــــلیمان خارج ــــــو �ك  ســــــعید أب

فتح المغیث ُنسبا لمحمد بن یوسف بن الخضر الحلبي الحنفي، متوفى سنة أر�ع  هذان البیتان في 
ل المالكي، المتوفى سنة إحدى عشرة  عشرة وستمائة، أو الحافظ أبي الحسن علي بن المفضَّ

 وستمائة.
اقه ال قیمة له وال أصل له، ال قیمة له وال أصل له، نعم س اذ�ر السخاوي �عد ذ�ر البیتین �المً 

لكن ینبغي أن �علق علیه، قال �عد أن ذ�ر البیتین: ُ�قال: إنه ما ُ�تبت  ،التمر�ض �صیغة
أسماؤهم، ما ُ�تبت أسماؤهم وُوضعت في شيء من الزاد أو القوت إال ُبورك فیه وسلم من اآلفة 

 كالسوس وشبهه، وُ�قال، بل �قال: إنها أماٌن للحفظ في �ل شيء، وتز�ل الصداع العارض.
قیمة له، هذا �الم لیس �صحیح، هذا �الم تعلق �البشر، وفي األمة من هم أفضل هذا �الم ال 

على الزاد،  -علیه الصالة والسالم-منهم �كثیر ما �حصل ما ُذكر، �عني لو تكتب اسم الرسول 
 �كر، وعمر، أو �بار األمة وسادتها ما حصل شيء. يأو أب

أنه �ان �غشى مجالس السالطین،  -مه هللارح-هذا السؤال �قول: إنه ُأخذ على اإلمام الزهري 
و�بذل النصیحة  ،وغشیان مجالسهم �ختلف من شخص إلى آخر، فالذي �ستطیع أن یؤثر علیهم

 و�شیر علیهم �ما ینفعهم و�نفع شعو�هم، هذا یتعین علیه أن �غشى هذه المجالس، أما الذي ،لهم
 عض المخالفات التي یرتكبونها؛ ألنهمو�ما هم علیه من التوسع في الدنیا، أو من � ،یتأثر بهم

لیسوا �معصومین، أو ال �ستطیع أن ینصحهم و�بذل لهم النصح، فمثل هذا ُ�عاب بدخوله علیهم، 
و�وجد في مجالس الملوك من القرن األول فما یلیه في عهد بني أمیة و�ني العباس ثم من دونهم 

 المرتزقة. من �غشاهم من النََّصَحة، �ما أنه یوجد من �غشاهم من
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�عني مر بنا في تفسیر القرطبي في تفسیر سورة النحل أنه في مجلس المنصور ُذكر العسل، 
]، فقال ٦٩حل: [الن }لنَّاسِ َفاٌء لِّ ِش َ�ْخُرُج ِمن ُ�ُطوِنَها َشَراٌب مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفیِه {وُقرئت آ�ة النحل 

، قال شخص من الحاضر�ن: اجواب �ان مسِكتً واحد من المرتزقة: ترى المراد أهل البیت، لكن ال
جعل هللا شفاءك فیما �خرج من �طون أهل البیت، ما هذا الجواب؟! �عني �حرِّف القرآن من أجل 

 أن المنصور من آل البیت، منتسب إلى العباس بن عبد المطلب؟! نسأل هللا السالمة والعافیة.
�غشى مجالس الحكام والرؤساء واألعیان یوجد هذا، و�وجد من ینصح إلى وقتنا هذا، �عني 

جل -واألمراء من �عینهم على الخیر، و�وجد من �فتح لهم أبواب شر، و�لٌّ له حسا�ه عند هللا 
ما ، وال یتأثر �ما هم علیه و ا، فالذي �ستطیع أن یؤثر، فهذا یتعین علیه، یؤثر فیهم خیرً -وعال

عزلة العامة؛ ألنه جاءت نصوص تحث على عندهم من مخالفات، وهذا فرع من فروع الخلطة وال
؛ �ما أنه -جل وعال-هذا أجره عظیم عند هللا  لذي �خالط الناس و�صبر على أذاهمالخلطة، وا

یوشك أن �كون خیر مال المسلم غنًما یتبع بها شعف «جاء في العزلة أحادیث صحیحة 
 .، وعلى ما قلنا آنًفا یتنزل األمران»�فر بدینه من الفتن ،الجبال

 فالحث على الخلطة حینما �أمن اإلنسان على نفسه، فیكون مؤثًِّرا غیر متأثر، والعكس �العكس،
الذي تأثر �ما عند الناس من مخالفات، وال �ستطیع أن یؤثر فیهم فالعزلة �النسبة له أفضل، 

من  محافللعدم خلو ال ؛والشراح في القرن الثامن والتاسع قالوا: والمتعین في هذه األزمان العزلة
المنكرات، لكن هذه نظرة تشاؤم حقیقة، وما زالت األمة في خیر، وفیها خیر عظیم، والخیر في 
أمة محمد إلى قیام الساعة، لكن على اإلنسان أن ینظر في نفسه، وهو أعرف الناس بنفسه، إن 

 ، هذا �عتزل.كان یتأثر وال یؤثر
نفع، �عض الناس �ستطیع أن ینفع، وعنده لكن اإلشكال أن ُیتخذ مثل هذا ذر�عة للتنصل من ال

ما ینفع �ه غیره، وعنده من القوة والصال�ة في الدین ما ال یتأثر معه �ما علیه الناس من 
ر منكرات، ثم یبرر لنفسه أن العزلة في مثل هذه األزمان ال سیما مع �ثرة المنكرات وقلة المنكِ 

 فیلبس علیه في هذا الباب، و�م من ،قد یدخل علیه الشیطان ههي المتعینة �ما قال الشراح؛ ألن
 شخص نفع هللا �ه، ثم فجأة اختفى، آثر العزلة وترك، وهو في الحقیقة ما آثر العزلة إنما آثر

ث  ه نه فیأحینما ینظر اإلنسان في النصوص تحدثه نفسه  ا�ثیرً الراحة، آثر الراحة، والنفس تحدِّ
العزلة، لماذا ال �عتزل اإلنسان و�رتاح من مشاكل الناس نصوص �ثیرة صحیحة تحث على 

 كلهم؟ ینبغي أن ینظر اإلنسان إلى نفسه على ضوء ما تقدم.
نرجع إلى �الم السخاوي، ما ذ�ره السخاوي من قوله: ُ�قال: إنه ما ُ�تبت أسماؤهم وُوضعت في 

 شيء من الزاد أو القوت إال ُبورك فیه وسلم من اآلفة �السوس وشبهه.
�عني هل هذا من �اب طلب هذا األمر منهم فیكون من قبیل الشرك؟ أو هو من �اب التبرك 

 �أسمائهم فیكون بدعة؟
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 طالب:......
 الشیخ: نعم، �یف؟

 طالب:......
 هو الذي �جعل البر�ة. -سبحانه وتعالى-؟ مجرد تبرك، لیس �طلب منهم، هللا ماذاالشیخ: على 

قصود أنهم �فرقون بین أن ُ�طلب من الشخص أو ُ�طلب �سببه، ببر�ة أسمائهم التي ُوضعت، الم
أو �كتا�ة اسمه �ختلف هذا، لكن نجد في �عض  ،كون البر�ة بذ�ر اسمه على هذا الطعامت�عني 

الكتب التي تأتینا من �عض األقطار التي تنتسب إلى اإلسالم �تب علم، وهي �تب أهل علم في 
ذا وتجد تعلیقات نافعة علیها، تجد ه ،قرأوها وعلقوا علیها الجملة، �عني مملو�ة من ِقبل علماء

الشخص �تب على نسخته: �ا �یكبج احفظ الورق، هذا شرك، هذا شرك، هذا شرك، �عني 
�عضهم قال: إن هذا المنادى ورق، ورق شجر له نفع في حفظ الورق إذا ُوضع فیها، نعم إذا 

أن ُیدعى وهو غیر حاضر وال قادر على  ما فیه إشكال، لكنف اُوضع فیها وجرب وصار سببً 
  .حفظ الورق هذا الشرك األكبر

من قبل �عض من ینتسب إلى العلم، �عني نسخة عالم جاءت مثًال من  انه �أتي مكتو�ً أاإلشكال 
 علیه هذه العبارة، أو تفسیر، تفسیر الطبري  امكتو�ً  ءكتاب في شرح حدیث مثل فتح الباري، �جي

 .و�عضهم �قدم الباء، و�عضهم �قدم الیاء، و�عضهم �ا �یبكج، أو �یكجب ُ�كتب علیه مثل هذا،
-تب المقصود أن مثل هذه العبارة: ألنهم �ختلفون في �تابتها، �ا �یب، �ا �یبكج هذا أكثر ما ُ�ك

احفظ الورق �عني من السوس، من العتة،  -حرف النداء ثم �اف ثم �اء ثم �اء ثم �اف ثم جیم
 ك، أسأل هللا السالمة والعافیة.من األرضة، هذا شر 

، -جل وعال-و�عضهم �حاول أن یبرر لمثل هذه الكتا�ات فیقول: لعل هذا المناَدى هو هللا 
معنى احفظ  ما ..... من أسمائه ببعض اللغات مثًال، �عني ما �قصد أن ااسمً و�كون هذا 

 الورق؟ 
 ال؟  أم�قول: احفظ الورق �عني له حقیقة المناَدى 

 ..........طالب: 
 نعم.حسیة 

 طالب: ..........
الورق، المناَدى هذا الذي ُطلب منه أن �حفظ الورق، دعنا من الیاء، طلب حفظ الورق �ما هو  

 �صیر؟ ماذامنه 
 طالب:......

 طلب، احفظ الورق، �الحرف �قول �ذا. بلى الشیخ: 
 طالب:......
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للغة العر�یة التي یتعامل بها الناس الشیخ: لكن هذا لفظ عر�ي، احفظ الورق عر�ي، لكن ا
ورق  أم�صیر؟ هل هو جني  ماذاالمناَدى، ذا المسلمون �لهم احفظ الورق هذا طلب، لكن ه

 .اسم من أسماء هللا �غیر العر�یة؟ هللا أعلم أمشجر 
 طالب: ........

 من بالد بدع. ءمن بالد بدع، هو جا ء؟ هو جافماذا تقوللكن �طوفون على قبور �عد،  ،لماءع 
 طالب:......

قات �عني له تعلیقات في الفن مفیدة، أنا أقول لك: له تعلی ،لك: في العرف عالمل الشیخ: أنا أقو 
 .في الفن مفیدة

 طالب: ...........
 �قول هذا الكالم، عالم محقق ال �مكن أن �قول مثل هذا الكالم. أن ال، عالم محقق ما �مكن 

وتز�ل الصداع، الصداع العارض. نسأل هللا  ،بل �قال: إنها أمان للحفظ في �ل شيء �قول:
 العافیة.

علق المحقق على ذلك الد�تور الفاضل الشیخ محمد آل فهید على القسم، النصف األخیر من 
وال  فتح المغیث، �قول: ثم إنه لیس هؤالء مع جاللتهم ورفعة قدرهم �أجل وال أرفع شأًنا عند هللا

 ، وال خلفائه الراشدین، ولم �أت في �تا�ة أسمائهم-علیه الصالة والسالم-عند خلقه من رسوله 
شيء من ذلك، على أنه اخُتلف في السا�ع، السا�ع من الفقهاء السبعة اختلف فیه هل هو أبو 

بن عبد الرحمن بن الحارث بن �كر  سلمة بن عبد الرحمن أو سالم بن عبد هللا بن عمر، أو أبو
م في الحدیث السابق.ه  شام الذي تقدَّ

 ."عن عروة بن الز�یر عن عائشة أم المؤمنین"�عد هذا �قول: 
"أم في الحدیث السابق، و�قول الحافظ ابن �ثیر �النسبة لقوله:  -رضي هللا عنها-عائشة تقدمت 

حرمة واالحترام ]، أي: في ال٦[األحزاب:  }َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهمْ {: في قوله تعالى المؤمنین"
 والتوقیر واإلكرام واإلعظام، ال في جواز الخلوة بهن، وال بنشر الحرمة إلى بناتهن وأخواتهن

رضي  -المؤمنین؛ �ما هو منصوص الشافعي �اإلجماع، و�ن سمى �عض العلماء بناتهن أخوات
ال في إثبات الحكم، وهل ُ�قال  في المختصر، قال: وهو من �اب إطالق العبارة -هللا عنه

مقتضى ذلك أن أخاها خال  ،لمعاو�ة وأمثاله خال المؤمنین؟ �اعتبار أن أخته أم المؤمنین
المؤمنین؛ �ما هو الشأن في األم الحقیقة، والخال الحقیقي، وهل �قال لمعاو�ة وأمثاله خال 

 المؤمنین؟ 
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على أنه ُ�قال ذلك.  -رضي هللا عنه- ، ونصَّ الشافعي-رضي هللا عنهم-فیه قوالن للعلماء 
�عني من �اب أنه إذا ثبت لألخت أنها أم، فأخوها خال، و�بقى أن مثل هذا أ�ًضا في الحرمة، 

 في التعظیم والتوقیر. 
 طالب: ..........

 .نعم
 طالب: ..........

 نعم. 
]، ما ٥٣ب: [األحزا }ِحَجاٍب ِمن َوَراِء {]، �انوا �أخذون ٥٣[األحزاب:  }ِمن َوَراِء ِحَجاٍب {

دخلوا، ما دخلوا، �انت تقول في صفوان في قصة اإلفك: و�ان �عرفني قبل الحجاب، �عني 
 .غیرها تحتجبك

  طالب: ..........
ما فیها أدنى إشكال وال شبهة، من غیر استشراف  ...جاء الحدیث الصحیح �قبولها وأنها من 

المكاسب الطیبة، من دون  �عني منوأن أعطیة السلطان من بیت المال؛  ،جاء في صحیح مسلم
 استشراف.

 .-صحیح مسلم-ما إذا �ان ثمًنا لدینك فال، في الصحیح أوقال في الحدیث: 
ن، قال: وهل ُ�قال لهن: أمهات المؤمنات فیدخل النساء في جمع المذ�ر السالم تغلیًبا؟ فیه قوال

قالت: ال ُ�قال ذلك، جاء عنها أنها  -رضي هللا عنها- صح عن الشافعي، صح عن عائشة
تقول: نحن أمهات المؤمنین ال أمهات المؤمنات، �عني اقتصاًرا على ما جاء في النص، 

َهاُتُهمْ { ل؟ المسألة خالفیة، ما تدخ أم]، فهل تدخل النساء في أمهاتهم ٦[األحزاب:  }َوَأْزَواُجُه ُأمَّ
ها لكن إذا نظرنا أن امرأة ُخوطبت أو ُتكلم عنها ُأخبر عنها �أن ،دخول النساء في خطاب الرجال

 }اِنِتینَ َوَ�اَنْت ِمَن القَ {من المؤمنین، من القانتین توجه القول بدخول النساء في خطاب الرجال، 
 .]١٢[التحر�م: 

 طالب: ..........
 نعم، وهذا ما فیه إشكال، النساء شقائق الرجال. 

 -رحمه هللا-وصح عن عائشة أنها قالت: ال ُ�قال ذلك، وهذا أصح الوجهین في مذهب الشافعي 
 �عني االقتصار على ما جاء في اآل�ة مع أن الرجال، النساء ال یدخلن في خطاب الرجال.

 طالب: ..........
َقْسم �ما یلزم فیها؟ �اعتبارها َأَمة، هي لیس لها من الحقوق مثل ما للحرائر، وال یلزم ال ماذا

�نسائه، فینتابها األمران  -علیه الصالة والسالم-للحرائر على أنه ال �جوز أن تتزوج �عده 
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 راشه ینبغيوف -علیه الصالة والسالم-�اعتبارها أمة ال ُتلحق بهن، و�اعتبار أنها موطوءة منه 
 �جب أن ُ�عظَّم و�وقر، �عني ینتابها األمران.

ال أنها قالت: أنا أم رجالكم ال أم نسائكم، وهل �ق -رضي هللا عنها- وقال الكرماني: وعن عائشة
هم ؟ �عني إذا �انت أزواجه أمهات المؤمنین، و�خوانأبو المؤمنین :-علیه الصالة والسالم-للنبي 

 أبو المؤمنین؟ :هل �قال لزوجهن -كما تقدم في أصح الوجهین عن الشافعي-أخوال المؤمنین 
جواز، األصح أبو المؤمنین؟ قال: األصح ال -صلى هللا علیه وسلم-�قول: وهل �قال للنبي 

ه، ]، أي: لصلب٤٠ب: [األحزا }َما َ�اَن ُمَحمٌَّد َأَ�ا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكمْ {: الجواز، ومعنى قوله تعالى

َما {: -جل وعال-ُیدَعى ز�د بن محمد نزل قوله المولى ز�د بن حارثة لما �ان �عني في مسألة 
ن رَِّجاِلُكمْ  ني، نفي التبني، �عضهم ] من أجل نفي التب٤٠[األحزاب:  }َكاَن ُمَحمٌَّد َأَ�ا َأَحٍد مِّ
الد أنا �الو «، أو »أنا �األب لكم«: -علیه الصالة والسالم-�قول: إن األولى أن ُ�قال �ما قال 

 ، �عني ما �قال: والد إنما �قال: �الوالد.»لكم
 ..........طالب: 

�عني �عض أهل العلم �شترط أال یلتحق �حلقته في التعلیم إال من حفظ القرآن، حتى �عض 
 الجهات، دور العلم الرسمیة �عضها �شترط.

 �قول: هل �جوز قراءة الحدیث مثل قراءة القرآن؟
اآل�ات فقط، مرنا في حدیث عائشة الطو�ل، هذا الكالم لیس �صحیح، هذه قراءة �صوت ندي 

 م الخالقد أهل العلم أن �شبه �اللكنها لم تقرأ �ما �قرأ القرآن �أحكام التجو�د، الممنوع عن ،جمیلو 
 �حیث ُتجرى على �الم المخلوقین أحكام ،�كالم المخلوق، أو العكس �الم المخلوق �كالم الخالق

ه فهذا ال التجو�د الخاصة �القرآن، أما قراءة �الم البشر �صوت ندي مؤثر في السامع منشط ل
 إشكال فیه.

 هل للبخاري �تاب اسمه الضعفاء؟
ي نعم، وأدخل فیهم �عض الرواة الذي قال فیهم أبو حاتم: أدخله البخاري في الضعفاء وقال: ینبغ

ل.  أن �حوَّ
 �هللا أعلم، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمٍد، وعلى آله وأصحا�ه أجمعین.

 
 


